
En styrket eksport –  

når vi går ud sammen?  

 

 

 

 

Seminar om eksportfremme med udgangspunkt i sektortilgang og partnerskaber:  

Hvad er erfaringerne og hvordan kan vi styrke indsatsen? 

Vær med til at sætte retning for en styrket indsats for eksport på det grønne område. 

 

Den 12. december 2013 kl. 10-16 i Eigtveds Pakhus Temaer 

Eksportfremme som fælles 
værktøj og mulighederne i et 
styrket samarbejde.  

Cases: Erfaringer fra 
myndigheder og virksomheder 
med sektortilgange og 
partnerskaber som værktøjer 
for eksportfremmeindsatsen.  

Andre lande – hvad gør de? Er 
de bedre til at tage fælles 
initiativer og koordinere? 

Finansieringsmuligheder for 
partnerskaber og sektortilgang - 
kan vi lave finansieringspakker?  

 

 

 

Tilmelding og yderligere 
information:  

sikro@mst.dk 

Tlf: 72 54 42 24 

eller 

dwf@danishwaterforum.dk 

Tlf: 45 16 90 38 

Sidste tilmeldingsfrist er den 9. 
december 2013 

 Hvordan kan danske miljøteknologiske virksomheder styrke 
deres eksport? 

 Er partnerskaber et middel til at få de grønne løsninger ud på 
vækstmarkeder? 

 Hvordan kan danske myndigheder være med til at sikre gode 
vilkår for eksporten af grønne løsninger? 

 Hvordan udnytter og udbygger vi de etablerede positioner på 
de centrale eksportmarkeder? 

Globalt står vi over for store udfordringer på hele det grønne 
område: vand, energi, klima, affald, luft er centralt. Der er et stort 
behov for grønne løsninger, men hvordan kan vi sikre danske 
virksomheder en god position på de relevante markeder, så de kan 
være med til at tilbyde løsningerne? 

Udenrigsministeriet, Eksportrådet og sektorministerierne, herunder 
Miljøministeriet, samarbejder allerede med virksomheder inden for 
forskellige sektorer i partnerskaber om fremme af dansk 
miljøteknologi på flere eksportmarkeder – men kan vi gøre det 
bedre?  

Kom og deltag i debatten med virksomheder og myndigheder om 
erfaringer og nye muligheder.  

Mødet er arrangeret af: 

 

Mødet er støttet af:

 

mailto:sikro@mst.dk
mailto:dwf@danishwaterforum.dk


 

Program for eksportfremmeseminar 

9.30 – 10.00  Velkomst og morgenmad 

10.00  
10.45 

 

 

Indledning: Fokuseret eksportfremme med udgangspunkt i  partnerskaber og sektorer 

• Muligheder for øget eksport gennem fokuseret målrettet samarbejde mellem 
virksomheder og andre aktører 

• Lettere adgang til offentlige såvel som private kunder på nye markeder, herunder 
sektormyndigheder og institutioner, igennem større faglighed i 
eksportfremmearbejdet?  

• Andre fordele og ulemper for eksporten ved sektortilgang til eksportpartnerskaber 

Oplæg ved: 

• Mikkel Hagen Hess, Eksportrådet 
• Jacob Møller Nielsen, Miljøministeriet 
• Miriam Feilberg, DHI/Danish Water Forum  

10.45 
12.30 

10 min. cases: Konkrete erfaringer med partnerskaber 

• Eksportfremme i fødevaresektoren v/Nina Talvela, Fødevareministeriet 
• Eksport af den danske energimodel v/Anton Bech og Annette Mølgaard Schaper, Klima- 

Energi og Bygningsministeriet 
• Erfaringer fra en SMV: Udbytte af partnerskabsaktiviteter i Indien v/Jørgen Würtzner 

Koch, Leif Koch A/S 
• Vidatech - Akvakulturpartnerskab i Vietnam v/Jacob Kjeldsen, Dansk Industri  
• Danish Water Technology House i Singapore som middel til fremme af markedsadgang 

v/ Ilse Korsvang, Danish Water Technology Group  
• Partnerskab som ramme for grundvandsløsninger i Kina v/Verner Søndergaard, GEUS 
• Partnerskab for reduktion af vandspild i Myanmar v/Hans-Martin Friis Møller, 

Kalundborg Forsyning 
• Eksport af den danske vandmodel til USA, v/ Lars Eskil Jensen, Eksportrådet. 

12.30 – 13.30 Frokostcafé – Diskussion i temagrupper om partnerskaber 

13.30  14.15 Tilbagemelding fra frokostdiskussion 

14.15 

14.45 

Finansiering af eksportaktiviteter 

• Finansiering ved Innovayt: Muligheder og instrumenter, hvad findes og hvad er relevant 

i relation til udviklingen af partnerskaber og tilhørende eksportaktiviteter? 

14.45 – 15.00  Kaffe og gløgg  

15.00 

15.45 

Afsluttende opsamling og diskussion 

• Hvad kan partnerskaber levere i eksportfremmeindsatsen? Kan de bidraget til øget 

eksport af grønne løsninger? 

• Hvordan kan en partnerskabsindsats udformes? Er der forskel på tilgangen for de 

forskellige sektorer?  Er de eksisterende ”instrumenter” tilstrækkelige til at dække de 

nødvendige eksportfaser?  

• Kan vi forbedre finansieringsmulighederne, og hvordan gør vi det bedst sammen? 

15.45-16.00  Afrunding 

 


